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Pel·lícules sobre la segregació

No és casualitat que en el 50è aniversari de la marxa
de Selma Ava DuVernay hagi lluitat perquè aquesta
pel·lícula sortís a la llum. Una pel·lícula que ha
tingut moltes dificultats, passant per les mans de
diversos directors, fins que l’actor David Oyelowo,
que encarna Martkin Luther King (MLK), va triar
una directora jove, sense gaire experiència en el
cinema, Aya DuVemay, per continuar endavant amb
el projecte i explicar la història de la marxa que va
aconseguir que els afroamericans del sud dels Estats
Units poguessin votar sense traves. Una de les
dificultats més grans de la pel·lícula va ser que no
podien reproduir els discursos de MLK, ja que
Steven Spielberg en té comprats els drets per a una
futura pel·lícula. Així que van haver de «refer-los» i
parafrasejar les paraules de MLK, conservant-ne
l’esperit. Ava tracta de presentar un MLK molt
humà, proper als seus amics, amb cansament i
dubtes, amb dificultats en el matrimoni..., que gràcies als seus amics del Consell de Lideratge Cristià
del Sud dels Estats Units (SCLC) i el suport de la seva
dona continua endavant en una causa per la qual
sospita que morirà abans d’hora. No obstant això,
aquesta pel·lícula no és una biografia sobre MLK,
sinó un retrat del moviment de dones i homes que van
aconseguir amb les seves protestes pacífiques que el
president tirés endavant la Llei de Dret al Vot, el
1965, i s’eliminessin les traves al sud per als votants
afroamericans. Una pel·lícula sobre un moviment
que va marcar la història nord-americana, igual que
anys abans ho va fer Rosa Parks, en no aixecar-se del
seu seient d’un autobús segregacionista per cedir-lo
a un «blanc». La directora té un enfocament interessant, ja que aposta pel protagonisme de les dones del
moviment i de la Coretta, la dona de MLK.
«Amb aquesta pel·lícula vull mostrar el poder que es
pot aconseguir quan la gent s’uneix, persones de
diferents races i cultures. El missatge és comú per a
tots aquells que creuen en la justícia».
«És molt important per a mi que els joves de tots els
colors vegin Selma i vulguin canviar les coses. Crec que
el que està passant al voltant d’aquesta pel·lícula és
apassionant. La meva esperança és transmetre l’energia
i la unitat de la gent que creu en alguna cosa».(1)

Hi ha moltes pel·lícules que tracten el tema de la
segregació i les revoltes racials als Estats Units,
encara que algunes només aparegut a la televisió, no
pas al cinema, com la història de Rosa Parks o la de
Ruby Bridges (TVMovie). N’has vist alguna?

www.selmamovie.com

Celebrant un aniversari
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Qui és qui?
En la pel·lícula apareixen nombrosos personatges,
com els pastors amics de MLK i membres del SCLC
i els estudiants del Comitè Coordinador Estudiantil
No Violent (SNCC). A més, hi apareixen diferents
dones activistes pels drets civils dels afroamericans,
que anirem coneixent millor.
Uneix cada foto amb el personatge corresponent. Si
tens dubtes, pots entrar en aquesta pàgina, en anglès,
en la qual, a més, pots veure les fotos reals dels
protagonistes d’aquesta història: www.zimbio.com
(A) Coretta Scott King. Esposa de MLK, activista
pels drets civils dels afroamericans, impulsora de la
participació de les dones en el SCLC i escriptora.
Defensora de nombroses causes, va continuar lluitant
pels drets humans després de la mort del seu marit.
(B) Martin Luther King. Pastor baptista i activista pels
drets civils dels afroamericans i contra la guerra del
Vietnam. Pronuncia el famós dircurso «I have a dream»
en la històrica marxa de Washington. Nobel de la Pau
l’any 1964. Mor assassinat el 4 d’abril de 1968.
(C) Annie Lee Cooper. Activista pels drets civils del
moviment per al dret al vot a Selma, colpeja el xèrif
Jim Clark en la protesta davant del jutjat on hi havia
l’oficina de registre per votar.
(D) Amelia Boynton. Capdavantera de les protestes a
Selma i ferida greument durant la primera marxa, la
seva foto va aparèixer a totes les portades dels Estats
Units.
(E) Diane Nash. Capdavantera del SNCC, coordina
juntament amb els membres del SCLC les marxes de
Selma.
(F) George Wallace. Governador d’Alabama i defensor de la segregació racial.
(G) Jimmie Lee Jackson. Manifestant a favor dels
drets civils dels afroamericans, va morir a conseqüència de la infecció produïda per un tret d’un
policia estatal en una de les manifestacions.
(1) Entrevista a Ava DuVernay. Font: EFE. Londres 05/03/2015 a http:/
/ w w w. e l d i a r i o . e s / c u l t u r a / S e l m a - f i l m e - g e n t e - l i b e r t a d directora_0_363263906.html.

SELMA

(H) Malcolm X. Líder de la «Nació de l’Islam» i
activista pro drets dels afroamericans. Crític amb la
via pacífica d’en MLK. Assassinat el 1965.
(I) Cager Lee. Avi de Jimmie. Finalment va poder
votar als 84 anys.
(J) Lyndon B. Johnson. President dels Estats Units
del 1963 al 1969. Sota el seu mandat es van aprovar
la Llei de Drets Civils el 1964 i la Llei de Dret al Vot
el 1965. Va impulsar la lluita contra la pobresa al seu
país però la guerra del Vietnam va enfosquir el seu
mandat.
(K) John Lewis. President del SNCC, va participar en
les marxes de Selma al costat de MLK. Posteriorment es va dedicar a la política, essent congressista
per Geòrgia.
(L) Jim Clarck. Xèrif de Selma. Racista i violent. Va
causar desenes de ferits en el «Diumenge sagnant»,
la primera marxa de Selma.
(M) Viola Liuzzo. Activista pels drets civils dels
afroamericans. Moguda per les cruels imatges del
«Diumenge sagnant» de Selma, decideix anar a la
marxa i ajuda en l’organització. En el retorn de la

tercera marxa és assassinada a la carretera pel Ku
Klux Klan quan portava un noi afroamericà a casa
a la ruta 80.
(N) James Reeb. Ministre unitari a Boston i activista pels drets civils. Va acudir a la crida de MLK per
a la marxa de Selma. El 9 de març Reeb i uns altres
dos homes van ser atacats i va morir dos dies
després.
(O) J. Edgar. Primer director del FBI, del 1935 al
1972. Va intentar descobrir connexions entre el
SCLC i les organitzacions comunistes i, en no
aconseguir-ho, va començar a perjudicar la reputació de MLK.
(P) Arquebisbe Iakovos. Cap de l’arxidiòcesi de
l’Església grecoortodoxa a Amèrica i president del
Consell Mundial de les Esglésies durant 9 anys.
Marxa al costat de MLK a Selma.
(Q) Jutge Frank Johnson. Va lluitar contra la segregació a Alabama. Va declarar inconstitucional la
segregació als autobusos de Montgomery i va resoldre a favor dels manifestants de Selma, permetent la
marxa a Montgomery.

Qui va ser Martin
Luther King? Llegeixne una breu biografia a
internet i sintetitza els
aspectes essencials de
la seva vida:

seva litúrgia és molt senzilla, i hi ocupen un lloc
destacat el cant col·lectiu d’himnes i la predicació del
pastor. Actualment constitueixen un dels grups cristians més nombrosos del món.

Fonts: www.wikipedia.org;
www.buscabiografias.com

Un pastor de l’Església baptista
El tret distintiu d’aquesta Església baptista és que el
baptisme es realitza només a creients adults i es
realitza per immersió completa.
Els primers baptistes van ser els
protestants anglesos, alguns dels
quals vivien exiliats als Països
Baixos. La seva fe, basada en la
importància de la Bíblia, va atreure
nombrosos fidels als Estats Units.
Els baptistes reconeixen dos oficis
ministerials: pastors i diaques. La

INVESTIGA: On i quan es va fundar la primera
Església baptista? Qui va fundar la primera
església baptista als Estats Units? En quina
data?
LLEGEIX l’històric discurs de MLK a la Marxa
sobre Washington, en el Monument a
Lincoln, «I have a dream», i escriu la frase
que més et cridi l’atenció o que millor
reflecteixi el seu somni: www.elmundo.es
Crea un núvol de paraules: Segurament ja has
vist núvols de paraules o etiquetes de colors en
blogs o a la xarxa. Crea un núvol de paraules amb
les que més t’impactin del famós discurs de MLK
«I have a dream». Pots realitzar aquesta activitat
de forma individual o en grup i... mostra als
companys el teu núvol de paraules! Si prefereixes
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crear un núvol de paraules de forma manual, el
pots realitzar fàcilment en una cartolina amb el
teu grup, després de llegir el discurs.
Existeixen diverses pàgines per crear núvols de
paraules de forma senzilla. Et recomanem:
www.tagxedo.com

fer i ens ignorarà si pot. Només l’obligarem a fer-nos
cas si acaparem la primera plana dels diaris tots els
matins i si apareixem a les notícies de la televisió cada
nit. I això requereix drama.
Què et sembla la tàctica de MLK? Creus que
és important que un problema aparegui en
els mitjans perquè els qui tenen el poder en
prenguin consciència?

Frases per dialogar
y «Dr King, és vostè de debò no violent si provoca
la violència?». Periodista a MLK.
y «Construirem el camí pas a pas, pedra a pedra».
Ralph a MLK, a la presó de Selma.
y «No hi ha consol, però li diré una cosa: Déu va ser
el primer de plorar pel seu nét». Ralph a l’avi de
Jimmie.
y «No viurem la vida plenament si no estem disposats a morir pels que estimem i per les nostres
creences».
y «Per què ha vingut aquí, Mr. Reeb? –Vaig sentir
que estaven agredint gent innocent que només vol els
seus drets i no podia quedar-me de braços creuats
quan el Dr. King va fer aquesta crida al clergat.
Havia de venir».
y President al governador Wallace: «Per què
t’obceques amb aquesta qüestió negra? –Perquè mai
queden satisfets. Primerament el tema del seient
davanter de l’autobús, després l’ocupació dels parcs,
després les escoles públiques, després la votació,
després els les feines i després la distribució de la
riquesa sense treballar. –No puc permetre que la
història em posi en el mateix sac que a gent com tu».
y «No hi ha cap problema negre, no hi ha cap
problema del sud, només hi ha un problema americà». President Johnson.

Activitat i reflexió: Després de veure les notícies,
anota el temps dedicat a notícies nacionals,
internacionals, esports i «altres notícies». Quins
problemes han reflectit les notícies? Quant de
temps han dedicat a problemes greus nacionals i
internacionals? Quines notícies creus que
interessen més avui als mitjans? Quins problemes
són els grans oblidats en les notícies?
L’any passat l’epidèmia d’ebola va ocupar gran part
dels informatius durant unes setmanes... quan van
començar a infectar-se els «blancs» o quan sorgia la
polèmica de si portar aquí o no els infectats europeus.
No obstant això, la malària, que mata un nen cada
minut, amb prou feines apareix en els mitjans. Per
què? Quines estratègies es podrien dur a terme?
http://plan-espana.org/prensa-y-publicaciones/noticias-ong/10-cosasque-no-sabes-sobre-la-malaria/
http://www.msf.es/enfermedad/malaria

No podem caminar sols...
A la presó de Selma, MLK s’enfonsa. Són moltes les
causes per les quals cal lluitar: el dret de vot,
l’educació, un sou digne... I tot això amb la mort
rondant-lo. Rep amenaces de mort des del boicot dels
autobusos de Montgomery. Però Ralph Abernathy,
que també ha sofert amb ell des de Montgomery,
l’anima i li recorda la cita bíblica de Mt 6,26-27.
MLK: De què li serveix a un negre poder menjar a
la taula d’un restaurant si no guanya prou per
comprar-se una hamburguesa? O el que és pitjor,
ni pot llegir el menú perquè al seu poble no hi
havia una escola per a negres. Què és això?
Igualtat?... I què passa pel nostre cap? La
igualtat en la consciència negra. Fixa’t en aquests
homes. Apallissats i macerats durant generacions. Què passa quan un home s’aixeca i diu prou?
Un home s’aixeca i al moment el fan caure. I què

Aprendre a mirar
Negociem, ens manifestem, resistim

www.selmamovie.com

MLK: El funcionament de la nostra organització és
senzill: negociem, ens manifestem, resistim... I això
en bona part desvetlla la consciència dels blancs i en
particular del blanc que ocupa el despatx oval. En
aquest moment Johnson té coses més importants per
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passa amb la gent que liderava? Què estem fent,
Ralphy?
RALPH: Avançant pas a pas. Construirem el camí pas
a pas, pedra a pedra.
MLK: Em destruiran per destruir el moviment.
RALPH: Mireu els ocells del cel, que no sembren, ni
seguen, ni recullen en graners i no obstant això el
nostre Pare Celestial els alimenta. No valeu
vosaltres més que els ocells? I, de tota manera, per
molt que un es preocupi, algú pot afegir una sola
hora a la seva vida?
Quin ensenyament vol recordar-li Ralph a
MLK amb la cita bíblica de l’Evangeli de
Mateu?

La societat s’ha tornat més passiva i
individualista que a mitjan segle XX?

Demanem pau abans de
res per l’estimada Síria i l’Iraq,
perquè cessi el fragor de les
armes i es restableixi una bona
convivència entre els diferents
grups que conformen
aquests estimats països.
Que la comunitat internacional no romangui inerta
davant la immensa tragèdia humanitària dins
d’aquests països i el drama de tants refugiats.
Missatge Urbi et orbi del papa Francesc en el Diumenge de Pasqua,
5 d’abril de 2015.

Qui va assassinar Jimmie Lee Jackson?

En el funeral d’en Jimmie, MLK apel·la a la
consciència de tots els nord-americans i als
que miren cap a una altra banda, sense
actuar...
Qui va assassinar Jimmie Lee Jackson? Sabem que
un policia estatal, complint les ordres de George
Wallace, va apuntar amb la seva arma i va apretar el
gallet. Però quants altres dits hi havia en aquell
gallet? Qui va assassinar Jimmie Lee Jackson? El
racisme va assassinar el nostre germà. Tots els
policies blancs que abusen de la llei per atemorir. Tots
els polítics blancs que es nodreixen del prejudici i de
l’odi. Tots els predicadors blancs que prediquen la
Bíblia i que després callen davant dels seus feligresos
blancs. Tots els homes i dones negres que es queden
mirant sense unir-se a aquesta lluita mentre els seus
germans i germanes són humiliats, maltractats i
esborrats de la terra.
En quines altres ocasions la societat ha
mirat i mira cap a una altra banda, sense
actuar, davant els problemes de la
humanitat?

A la Bíblia hi posa ull per ull,
Reverend
ANDREW: Per a què necessites armes?
MANIFESTANT: A la Bíblia hi posa ull per ull,
Reverend. Ja n’estic fart!
ANDREW: I quantes armes creus que tenen ells? Tot
un exèrcit allà baix. I tu què tens? Un parell
d’escopetes rovellades?
MANIFESTANT: Suficients per carregar-me un parell
de destenyits.
ANDREW: I a quants dels nostres creus que mataran
en represàlia?... No guanyarem d’aquesta manera, i ni tan sols et parlo de la Bíblia. Ni tampoc
de la veritat de Déu. Estic parlant de fets. De fets
purs i durs. Tu te’n carregues dos. I ells se’n
carreguen deu. Hem de guanyar d’una altra
manera.
Estàs d’acord amb Andrew Young i el
moviment pacifista de MLK o creus que té
raó el manifestant? Per què?
Llegeix les cites bíbliques de la pàgina 7 per aprofundir sobre el pensament pacifista de Jesús.

No puc amagar-me...
Quins problemes creus que són els més
urgents en l’actualitat? S’hi podria aplicar
l’estratègia de MLK? Com?

Creus que falten en el segle XXI líders que
animin la gent a mobilitzar-se per la justícia?

Quan John Doar, advocat del Departament de
Justícia que ja havia participat en la protecció de
diversos afroamericans, li demana a MLK que
consideri l’opció de viatjar en cotxe durant l’últim
tram de la marxa i descarti el discurs al Capitoli, pel
perill d’un atemptat contra la seva vida, MLK li
respon:
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MLK: No puc amagar-me. No podem amagar-nos,
ho entén?
JOHN: No vull que això acabi malament per a vostè.
No vol protegir-se, doctor? Sé que vol viure per
veure el fruit d’aquest treball.
MLK: No sóc diferent de tots els altres. Vull viure
molts anys i ser feliç. Però no pensaré en el que
jo vull avui. Pensaré en el que vol Déu. Som aquí
per una raó i travessem moltes tempestes. Però
avui el sol brilla i em disposo al fet que em banyi
la seva calor al costat de molts amants de la
llibertat que han treballat molt per arribar fins
aquí. Pot ser que no sigui amb ells en els propers
dies assolellats, però mentre hi hagi llum davant
seu valdrà la pena.
Aquestes paraules de MLK abans de la marxa
recorden el seu últim discurs profètic abans de
morir, el 3 d’abril de 1968: «He estat al cim de la
muntanya»: «Alguns han començat a... parlar
d’amenaces que es perfilen... com tothom, a mi
m’agradaria viure molt de temps. La longevitat és
important, però això és una cosa que ara no em
preocupa. Jo només vull complir la voluntat de
Déu. I ell m’ha autoritzat a pujar a la muntanya! I
he mirat al meu voltant i he vist la terra promesa.
Pot ser que jo no hi vagi amb vosaltres. Però vull que
sapigueu aquesta nit que nosaltres arribarem com a
poble a la terra promesa... No tinc cap temor... Els
meus ulls han vist la glòria de la vinguda del
Senyor!».

y Pots escoltar la cançó a: https://youtu.be/
HUZOKvYcx.
y Pots veure la seva actuació en els Oscars a:
https://youtu.be/H9MKXR4gLjQ.

Necessito escoltar la veu del
Senyor

Una cançó que va ser clau en la vida de Martin
Luther King és l’himne que en la pel·lícula va
demanar a la seva amiga Mahalia Jackson que li
cantés, quan estava desanimat a casa, Necessito
sentir la veu del Senyor. Les seves últimes paraules
abans de morir en el Lorraine Motel van ser per
demanar al músic Ben Branch, que havia d’actuar
aquella nit en la reunió a la qual acudia MLK, que
toqués aquesta cançó. La seva amiga Mahalia
Jackson també va cantar aquest himne en el seu
funeral: Precious Lord, take my hand. El text va
ser creat pel gran compositor de gòspel Thomas
Dorsey, a qui anomenen també «pare de la música
gòspel». Va crear la primera empresa de música
«Dorsey House of Music» i va fundar i ser primer
president del «National Convention of Gospel
Choirs and Choruses».
Lletra de l’himne:
https://thesubscriber.wordpress.com/2007/02/07/lahistoria-detras-de-precious-lord-take-my-hand.
Preciós Senyor, pren la meva mà, guia’m, mantén-me,
Estic cansat, em sento feble, estic esgotat,
A través de la tempesta, a través de la nit, porta’m a la
llum,
Pren la meva mà, preciós Senyor, porta’m a casa.

Quina tragèdia personal va portar Thomas
Dorsey a compondre aquest himne? Quin
famós cantant nord-americà va reinterpretar
aquesta cançó?

Amb quin personatge bíblic s’està
comparant en el discurs? Aquest personatge
va poder entrar a la terra promesa?

Us necessitem al nostre costat:
les marxes de Selma

Glory! Una cançó per als Oscars

Ordena els esdeveniments que van tenir
lloc a Selma i en altres escenaris de la
pel·lícula el 1965. Col·loca-hi després les
dates, encara que algunes es poden
repetir:

Les últimes paraules també han inspirat la cançó
guanyadora de l’Oscar 2015 Glory, de Common i
John Legend. Comenta les frases de la cançó que més
t’han agradat. Pots trobar-ne la lletra en castellà a
internet.
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Gairebé 4.000 manifestants pacífics surten
de Selma. protegits per tropes federals, per
iniciar la marxa de 80 km.
Colpegen el pastor de Boston James Reeb, i
el deixen ferit de mort.

SELMA

El papa Joan Pau II va iniciar un gest
ecumènic important: les Jornades Mundials
de Pregària per la Pau a Assís. En quin any
va tenir lloc la primera?

MLK convoca els líders religiosos i les persones que busquen la justícia a unir-se a la seva
causa a Selma.
MLK lidera la segona marxa, però torna
enrere al pont Edmund Pettus.
«Diumenge sagnant». La policia ataca els
manifestants desarmats al pont Edmund Pettus.
El president Johnson signa la Llei de Dret al Vot.
Viola Liuzzo és assassinada pel Ku Klux Klan
a la ruta 80.
El jutge Frank Johnson sentencia a favor de la
marxa de Selma.
Un policia dispara al manifestant Jimmie Lee
Jackson a Marion, Alabama.
Discurs de MLK al Capitoli de Montgomery
davant gairebé 25.000 persones.
MLK i altres centenars d’afroamericans són
arrestats durant una protesta pel dret al vot a
Selma.

Elabora una exposició a classe, a la
biblioteca o als passadissos del teu centre
amb imatges reals de la Marxa.

La no-violència
«De la meva formació cristiana he obtingut els meus
ideals, i de Gandhi, la tècnica de l’acció» (MLK).
La resistència pacífica i activa de MLK està inspirada en l’exemple de dos personatges, Jesús i Gandhi,
i en la teoria d’un tercer: la teoria de la desobediència
civil d’Henry David Thoreau. En els Evangelis Jesús
ressalta la importància de treballar per la pau i no
retornar mal per mal, sinó bé per mal.

[2 de febrer, 18 de febrer, 7 de març, 8 de març, 9 de
març, 17 de març, 21 de març, 25 de març, 6 d’agost]

«Benaurats els que treballen per la pau, perquè seran
anomenats fills de Déu». Mt 5,9
«Heu sentit que abans es deia: “Ull per ull i dent per dent.”
Però jo us dic: No resistiu a qui us faci algun mal. Al
contrari, si algú et pega a la galta dreta, ofereix-li també
l’altra». Mt 5,38-39
«També heu sentit que abans es deia: “Estima el teu
proïsme i odia el teu enemic”. Però jo us dic: Estimeu els
vostres enemics i pregueu pels que us persegueixen. Així
sereu fills del vostre Pare que és al cel, ja que ell fa que
el seu sol surti sobre dolents i bons i envia la pluja sobre
justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us
estimen, quina recompensa tindreu?». Mt 6,43-46
«Guarda la teva espasa en el seu lloc, perquè tots els qui
empunyen l’espasa, a espasa moriran». Mt 26,52

Sabies que en la marxa de Selma hi van
participar creients i capdavanters religiosos
de la majoria de les confessions, seguint la
crida de King per la justícia i la igualtat?
«Mentre una violència tan brutal continuï dirigintse a les persones desarmades de Selma, mentre
siguin atacades amb gas lacrimògen i porres com a
l’enemic en la guerra, cap ciutadà d’aquest país pot
considerar-se lliure de culpa, ja que tots tenim una
responsabilitat vers els nostres semblants. Faig una
crida als homes i dones de Déu i de bona voluntat
a tot arreu. Negres, blancs i de tota condició. Si
penseu que tots hem estat creats en igualtat, veniu
a Selma. Uniu-vos. Uniu-vos a la nostra manifestació contra la injustícia i la inhumanitat. Us necessitem al nostre costat».
La marxa va ser una gran manifestació d’ecumenisme
en la qual va participar, com es veu en la pel·lícula,
l’arquebisbe grecoortodox Iakovos. Els cristians estan cridats a construir la unitat i treballar per la pau,
és una petició que ve del mateix Jesús.

YOUCAT, 131

La unitat va ser un dels desitjos més importants de
Jesús: «Que tots siguin una sola cosa... perquè el
món cregui que tu m’has enviat» (Jn 17,21). Les
divisions són com ferides en el Cos de Crist, que fan
mal i s’infecten. Les divisions condueixen a enemistats i afebleixen la fe i la credibilitat dels cristians.
Perquè l’escàndol de la separació desaparegui del
món és necessària la conversió de tots els afectats...,
però especialment és necessària la pregària comuna
i el servei comú dels cristians als homes.

Quins gestos de pau i de reconciliació
recordes de Jesús? Quan li diu a Pere que
baixi la seva arma?

Però la tècnica específica de la «no-violència», MLK
la va aprendre de l’exemple de Mahatma Gandhi
(1869-1948), que va demostrar en la seva vida que la
resistència pacífica és un gran instrument per aconseguir objectius polítics, com per exemple la independència d’una nació (Índia, 1947). Gandhi va descobrir que la desobediència civil era una de les armes
més efectives contra les lleis injustes, encara que
també és cert que els mitjans van tenir i tenen un
paper essencial per conscienciar la població. MLK
va conèixer la teoria i l’activitat de Gandhi gràcies
sobretot al seu mentor, el teòleg Howard Thurman,
que va coincidir amb Gandhi a l’Índia.
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dels altres, de no ser altius, sinó disponibles i
respectuosos.
Això no és debilitat, sinó autèntica força. Qui
porta en ell mateix el poder de Déu, del seu
amor i la seva justícia, no necessita fer servir la
violència, sinó que parla i actua amb la força
de la veritat, de la bellesa i de l’amor.
Implorem avui del Senyor ressuscitat la gràcia
de no cedir a l’orgull que fomenta la violència i
les guerres, sinó tenir el valor humil del perdó i
de la pau.

Realitza un treball sobre Gandhi, incloent-hi
imatges i almenys tres frases famoses.
Presenta’l a classe als teus companys.
Una de les teories que més va influir MLK va ser, en
aquest cas, la teoria de la desobediència civil d’Henry
David Thoreau, un filòsof nord-americà que es va
oposar al pagament de l’impost que el govern destinava a finançar la guerra entre Texas i Mèxic.
Thoreau es va adonar que els governs només tenen
el poder que els ciutadans estan disposats a donarli i que aquests poden negar-se a col·laborar amb
governs i lleis injustes. De la seva teoria, MLK en va
aprendre que la no-cooperació amb el mal és una
obligació moral tan important com la de cooperar
amb el bé.

Gandhi i Martin Luther King no van ser els únics
«gegants» del segle XX que van treballar per la pau
i la justícia mitjançant la no-violència. Altres líders,
com Nelson Mandela, el Dalai Lama, Rigoberta
Menchú, Desmond Tutu o la birmana Aung San Suu
Kyi, ens han donat un gran exemple i van obtenir
també el Nobel de la Pau. Tria un d’aquests líders i
realitza un treball sobre ell o ella: www.elmundo.es/
especiales/2013/internacional/martin-luther-king/
otros-lideres.html.
El món proposa imposar-se
costi el que costi, competir, fer-se
valer... Però els cristians, per la
gràcia del Crist mort i ressuscitat, són els brots d’una altra
humanitat, en la qual
tractem de viure al servei

YOUCAT, 398

L’Església diu inequívocament no a la guerra. Els
cristians han de fer tot el possible per evitar la
guerra ja abans del seu inici: s’oposen a l’acumulació
i al tràfic d’armes; lluiten contra la discriminació
racial, ètnica i religiosa; contribueixen al fet que
s’acabi la injustícia econòmica i social, i enforteixen
així la pau.

Missatge Urbi et orbi del papa Francesc en el Diumenge de Pasqua,
5 d’abril de 2015.

Tanmateix, aquesta estratègia pacifista va ser durament criticada per Malcolm X, que el va anomenar
«l’oncle Tom de l’edat moderna». Per això no li
semblava bé que anés a parlar amb la seva dona i fes
un discurs a Selma:
MLK: Aquest negre no pot deixar anar el seu rotllo
fanàtic dient que TOTS ELS MITJANS SÓN JUSTIFICABLES. El nostre moviment canvia les lleis
dia a dia. Què ha canviat ell? Què ha canviat de debò?
Com va morir Malcolm X? Va canviar la seva
estratègia al final de la seva vida?

Selma és ara
La cançó Glory ens parla dels esdeveniments de
Ferguson, que van tenir lloc poc després de finalitzar
el rodatge de la pel·lícula Selma. I és que el racisme
i la violència contra la comunitat afroamericana
encara no han acabat. Rodney King va ser el símbol
de l’enfrontament racial en els 90, però els enfrontaments i la violència malauradament continuen en
alguns llocs.
INVESTIGA: Quins assassinats recents han
provocat nombroses protestes als Estats
Units?

Guies elaborades per Setmana de Cinema Espiritual.
ORGANITZEN: Delegacions de Joventut de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tarragona,
Girona, Lleida, Solsona, Urgell, Mallorca i Menorca.
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